Ambassadeur Heemkunde Vandaag
Conceptnota

Omschrijving
De eretitel Ambassadeur Heemkunde Vandaag wordt elk jaar tijdens de studienamiddag Heemkunde Actueel
uitgereikt aan een vrijwilliger, vrijwilligersvereniging of actie met/voor/door vrijwilligers die recent heemkunde
op een positieve en eigentijdse manier bij een breed (nieuw) publiek heeft gebracht. Heemkunde Vlaanderen
wil met deze eretitel innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende
figuren/verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen om zo een hedendaagse benadering van
heemkunde binnen de brede cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde aan te moedigen en een
hedendaagse beeldvorming van heemkunde bij het brede publiek te stimuleren.
De symbolische bekroning bestaat uit 1) de titel van Ambassadeur (die gedurende 1 jaar wordt gedragen) 2)
een diploma; 3) een forum tijdens Heemkunde Actueel; 4) een promotiefilmpje dat onder andere via een
digitale eregalerij beschikbaar blijft.

Criteria kandidaten






Vlaamse actieve vrijwilliger(svereniging) of voorbije of lopende actie met /door/voor Vlaamse
vrijwilligers
Werking, project of activiteiten situeren zich in het domein van de heemkunde
Focus ligt op vernieuwing, innovatie, begeestering
Indien initiatief of project: maximaal drie jaar geleden gestart; maximaal één jaar afgelopen
Een zelfde persoon of vereniging kan meermaals worden bekroond, maar nooit omwille van dezelfde
reden en nooit meer dan één keer per vijf jaar

Procedure en timing
De oproep naar kandidaten wordt gelanceerd in februari. Voordracht gebeurt door de leden van de algemene
vergadering. Elk lid mag een onbeperkt aantal kandidaten voordragen via een standaardformulier (te
downloaden via www.heemkunde-vlaanderen.be/about-2/eremerken) waarin een motivatie en referenties
worden opgenomen. De kandidaturen kunnen digitaal (via info@heemkunde-vlaanderen.be) of op papier
(Zoutwerf 5, 2800 Mechelen) worden bezorgd uiterlijk op 31 mei. In juni beoordeelt de jury de ingestuurde
kandidaturen. Ze nomineert drie kandidaten en kiest hieruit één laureaat. Na de zomervakantie worden de drie
genomineerden bekend gemaakt. Aan de juryleden en alle betrokkenen wordt gevraagd in geen geval te
communiceren over de laureaat.
Bekendmaking aan het grote publiek volgt op Heemkunde Actueel half november.

Jury
De jury bestaat uit maximaal 10 personen en is samengesteld uit een afvaardiging van de cultureelerfgoedgemeenschap heemkunde, de brede erfgoedsector en vertegenwoordigers van de socio-culturele
sector, de academische wereld, de creatieve industrie en/of de media. De raad van bestuur behoudt zich het
recht de jury elk jaar opnieuw samen te stellen.
De namen van de juryleden worden in de loop van het voorjaar bekend gemaakt
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